Referat fra årsmøte i Nasjonalt Nettverk for Naturfagutdanning
Hell, 10. november, 2016

Sak 1: konstituering
Ingen innsigelser til innkalling eller kommentarer til saksliste ble fremmet.

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Tom Klepaker ble valg til møteleder og Birgitte Bjønness til referent.

Sak 3: Valg av underskrivere til årsmøtereferat
Johs. Tveita og Jørn Nyberg ble valgt.

Sak 4: Årsmelding (12/11/15 – 10/11/16)
Årsmelding for 2016 ble lagt fram av Per Ivar Kvammen. Årsberetning ble vedtatt, med en
bemerkning: Valgkomiteens arbeid var ikke blitt nevnt i årsmeldinga. Berit Bungum og Siv
Allmenningen ble takket for komitearbeidet med klapp og jubel.

Sak 5: Regnskap 2016
Regnskap for 2015 ble gjennomgått av Kjetil Reier-Røberg. Det ble brukt kr. 35 250 av oppsparte
midler for at budsjettet på kr. 60 000 skulle gå i null. Saldo per 5/11/16 var kr. 222 528.

Sak 6: Budsjett 2017
Budsjettforslag for 2017 ble lagt fram av Kjetil Reier-Røberg. Budsjettet har en balanse på kr. 40 500.
Årsmøtet vedtok det framlagte budsjettet med forutsetning av at sak nr. 7 ble vedtatt.
Følgende bemerkninger ble gjort i tilknytning til saken:






Det ble foreslått å slå sammen reiseutgiftspostene for å forenkle budsjettet, og at styret får
anledning til å fordele disse midlene.
Styret ble bedt om å dele kontoen i en brukskonto og en høyrentekonto.
Det ble bemerket at deltakere på seminarer ol. i regi av NNN bør søke egne institusjoner for
å få dekket reiseutgifter gjennom f.eks. KFK eller Realfagskommune-satsningen før det søkes
om dette gjennom NNN. Dersom medlemmer ikke får dekket reiseutgifter kan NNN søkes.
Målet er å støtte de medlemmer som ikke får midler til å reise på seminarer ved egen
institusjon, samt å kunne frigjøre midler til utredninger og utviklingsprosjekter i regi av NNN.
Det ble foreslått et budsjett med én pott til reiseutgifter på kr. 20 000 og én pott på kr.
10 000 til utredninger/prosjekter, og at styret kan få fullmakt til å omdisponere midler om
nødvendig.

Sak 7: Nye satser for medlemskap i NNN
Styret foreslo å heve medlemsavgiften for institusjoner til kr. 2000 og for enkeltmedlemmer til kr.
500 fordi inntektene går ned på grunn av sammenslåing av institusjoner. Årsmøtet vedtok økningen i
medlemsavgift enstemmig.

Sak 8: Valg av posisjoner i NNN for 2016-2017
Per Ivar ble gjenvalgt til leder av NNN. Frode Henanger ble gjenvalgt til fast styremedlem for nye 3
år. Liv Oddrun Voll og Tom Klepaker ble valgt til ny valgkomité. Alle valg var enstemmige.

Sak 9: Forskerskoledagen og FoU
Styret foreslår å fortsette med Forskerskoledagen i forlengelsen av naturfagkonferansen. Forslaget
ble enstemmig vedtatt.
Følgende bemerkninger ble gjort i tilknytning til saken:


Det ble stilt spørsmål om hva som er forskjellen på Forskerskoledagen og Hell-seminaret.
Det ble presisert at Forskerskoledagen har vekt på å presentere FoU prosjekter som ikke er
ferdige, mer en ide og workshop. Hell-seminaret bør inneholde både en sesjon med
fagpolitiske saker og en sesjon med forskningskonferanse karakter, dvs. presentasjon av
publiserte FoU arbeider. F.eks. etter disputas og sentrale eller toneangivende forskere –
norske eller fra andre land.

Protokoll lest gjennom og godkjent av Johs. Tveita og Jørn Nyberg.

Oslo 15.11.16
Birgitte Bjønness (referent)

